
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΕΔΑ για το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική 

διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 

(19.01.2016)  

Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη έχει διαχρονικά αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την 

Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ). Η ΕΕΔΑ συνεχίζοντας να παρακολουθεί τον 

τρόπο με τον οποίο κατοχυρώνεται τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και στην πράξη το δικαίωμα αυτό, 

μελετά ειδικά στην υπό δημοσίευση έκθεσή της το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική 

διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.  

Η ειδική έμφαση στα ως άνω δικαιώματα, κατά την παρούσα συγκυρία, προκύπτει από την κύρια 

διαπίστωση ότι παρά την ύπαρξη σημαντικών μελετών αλλά και νομοθετικών πρωτοβουλιών για το θέμα, 

εξακολουθούν στην πράξη τα σοβαρά προβλήματα. Σε λίγες ημέρες ήδη, ολοκληρώνει τα πρώτα δύο χρόνια 

ισχύος του ο Ν 4236/2014 «Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την 

ποινική διαδικασία (L280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (L142) και άλλες 

διατάξεις)» (ΦΕΚ A΄ 33/11.2.2014). Εν πολλοίς, αλλά όχι πάντοτε ικανοποιητικά, με τις διατάξεις του ως 

άνω νόμου επήλθαν σημαντικές βελτιώσεις στη νομοθετική ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων. Πέραν όμως 

των νομοθετικών βελτιώσεων που απομένουν, η αδυναμία προστασίας των δικαιωμάτων σε μετάφραση, 

διερμηνεία και ενημέρωση εξακολουθεί να παρατηρείται στην πράξη.  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΑ δημοσιεύει: 

(Ι) Έκθεση Συστάσεων προς την Πολιτεία για το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική 

διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της αποστολής της 

ΕΕΔΑ ως επισήμου ανεξάρτητου συμβουλευτικού οργάνου της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(ΙΙ) Οδηγό Νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του 

Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά τα ως άνω θέματα, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΕΔΑ ως φορέα 

προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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